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Viitorul muncii? 
Munca viitorului!

Raport al Comisiei
Europene

Modalitățile prin care inteligența artificială, robotica și automatizarea
transformă locurile de muncă și economia în Europa

Raportul Comisiei Europene este
structurat în 8 capitole, după cum
urmează: 
- capitolul 1: o perspectivă asupra
transformărilor anterioare ale pieței
muncii; 
- capitolul 2: o examinare a modurilor în
care automatizarea modifică economia; 
- capitolul 3: o analiză a impactului
inteligenței artificiale și al roboticii asupra
piețelor muncii; 
- capitolul 4: o prezentare a implicațiilor
pentru sistemele de educație și noile
forme de muncă; 
- capitolul 5: o analiză a
premiselor necesare pentru dezvoltarea
viabilă a ecosistemelor IA în Europa; 
- capitolul 6: o perspectivă asupra



modurilor în care organizarea muncii
poate fi reînnoită și în care pot fi abordate 
implicațiile societale; 
- capitolul 7: stabilirea recomandărilor de
politici care reies din analizele acestui
raport; 
- capitolul 8: Concluzii. 
De asemenea, raportului îi sunt anexate
rezumate ale strategiilor anumitor state
membre ale UE, SUA, Canada, China și
ale schimburilor de opinii cu partenerii
sociali europeni privind subiectul
raportului. [EN]

 
 
 
Pentru descărcarea raportului accesați
următorul link: DESCARCĂ

Registre distribuite pentru guvernul digital 
O evaluare a implementărilor inovatoare în serviciile publice

Raportul are la bază rezultatele proiectului
„Analiză comparativă a guvernelor
digitale”, realizat de Centrul Comun pentru
Cercetare al Comisiei Europene. 
Scopul acestui raport este identificarea
relevanței tehnologiilor de registre
distribuite (blockchain) guvernele
digitale. Analiza se axează pe date
empirice colectate de la un grup de șapte
proiecte aflate în desfășurare în Europa,
care au folosit tehnologia
blockchain pentru dezvoltarea serviciilor
destinate utilizatorului final și relevanța
pentru sectorul public. 
Studiul încearcă să cuprindă patru
aspecte din domeniul cercetării: 
- din perspectiva sectorului public, ce
activități pot deservi registrele distribuite și
ce fac guvernele, în prezent, cu această
tehnologie; 
- ce beneficii aduc registrele distribuite

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/future-work-work-future
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=58918


 
 
Pentru descărcarea raportului, accesați
următorul link: DESCARCĂ

pentru guvernul digital și, în special,
pentru cetățeni; 
- ce servicii de registre distribuite
dezvoltate în cadrul unor proiecte în curs
de desfășurare pot fi extinse pentru a
depăși sfera de aplicare actuală; 
- ce acțiuni în materie de politici sunt
necesare pentru a utiliza în întregime
aceste tehnologii în beneficiul societății și
al cetățenilor. [EN]  

Germania 
Pagina de internet a Bundestagului
dedicată tinerilor are o nouă formă. [DE] 
Guvernul federal a prezentat:

proiectul legii pentru transpunerea
în legislația națională a Directivei
pentru deschiderea pieței pentru
serviciile de transport feroviar intern
de călători și guvernanța
infrastructurii feroviare; [DE]
proiectul legii referitor la
combaterea ocupării ilegale și
abuzului social; [DE]
proiectul legii pentru aprobarea
Protocolului de aderare a Republicii
Macedonia de Nord la Organizația
Tratatului Atlanticului de Nord; [DE]

Guvernul federal și-a prezentat poziția față
de:

proiectul de lege al integrării, inițiat
de Bundesrat; [DE]

 
Franța 
Senatul a adoptat:

propunerea de rezoluție a comisiilor
economice și pentru afaceri
europene asupra reformei politicii
agricole comune; [FR]
propunerea de rezoluție de
modificare a Regulamentului
Senatului în sensul întăririi
capacității de control al aplicării și
evaluării legilor. [FR]

La Senat a fost organizată o masă
rotundă pe tema filosofiei care stă la baza
viitoarei legi pentru gratuitatea
transportului în comun. [FR] 
Senatorii au dezbătut în ședință publică:

guvernanța bugetară a Uniunii
Europene; [FR]
mecenatul la nivel teritorial. [FR]

Adunarea Națională a adoptat, în primă
lectură, proiectul de lege referitor la

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC115049/jrc115049_blockchain_for_digital_government_clean_2.3e.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC115049
https://www.mitmischen.de/
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/097/1909738.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/086/1908691.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/097/1909744.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/097/1909764.pdf
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201707/lavenir_de_la_politique_agricole_commune_pac_a_lhorizon_2020.html
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201904/controle_de_lapplication_et_de_levaluation_des_lois.html
http://videos.senat.fr/video.1142093_5ccf630954a99.table-ronde-sur-la-philosophie-de-la-gratuite
http://www.senat.fr/les_actus_en_detail/article/debat-sur-la-caducite-du-traite-sur-la-stabilite.html
http://www.senat.fr/les_actus_en_detail/article/debat-sur-le-mecenat-territorial.html


proiectul de lege pentru
organizarea recensământului în
anul 2021, inițiat de
Bundesrat;  [DE]

Bundestagul și-a prezentat poziția față de
inițiativa Președinției române a Consiliului
Uniunii Europene „Novel Actionable
Information”. [DE] 
 
Întrebările membrilor Bundestagului
adresate guvernului federal și răspunsurile
reprezentanților acestuia au abordat teme
legate de:

digitalizarea în domeniul medical,
respectiv înregistrarea digitală a
pacienților de către asigurători
(ePA); [DE]
conținutul extremist și incitator la
violență al platformelor pentru jocuri
online; [DE]
formații muzicale de extremă
dreaptă și influența acestora asupra
tinerilor; [DE]
activitatea platformei naționale
pentru viitorul mobilității; [DE]
migrație; [DE] [DE]
dezvoltarea optogeneticii în cadrul
creat de Strategia High-Tech
2025; [DE]
dezvoltarea a 100 de noi profesii
necesare implementării tehnologiei
digitale în universitățile
germane; [DE]
măsurile luate pentru combaterea
sărăciei în rândul bătrânilor; [DE]
protejarea drepturilor persoanelor
din comunitatea LGBT. [DE]

întărirea sprijinului acordat tinerilor
vulnerabili pentru o viață autonomă. [FR] 
Pe ordinea de zi a Adunării Naționale s-au
aflat:

proiectul de lege pentru restaurarea
și conservarea catedralei Notre
Dame și instituirea unei subscripții
naționale în acest scop ;[FR]
proiectul de lege pentru modificarea
funcției publice. [FR]

 
 

 
Danemarca 
Prim-ministrul danez a stabilit data de 5
iunie 2019 pentru alegerile
europarlamentare. [DK] 
În Folketing au fost audiați miniștrii de
resort cu privire la expunerea copiilor aflați
în instituțiile de îngrijire de zi la poluare cu
diferite substanțe chimice. [DK] 
 

 
Cipru 
Pentru a depăși deficitul actual de
democrație, președintele Parlamentului a
propus instituirea unui așa numit
"Parlament paralel", care să coordoneze
relația interactivă cu societatea civilă și
cetățenii. [CY]

 
Suedia 
Riksdagul a decis să acorde atribuțiuni
sporite Agenției fiscale suedeze în lupta
pentru combaterea criminalității. [SE] 
 
Riksdagul a aprobat propuneri ale
guvernului:

de modificare și completare a
registrului național în care sunt
înscrise companiile și persoanele
fizice aflate în insolvență, pentru
transpunerea în legislația națională
a prevederilor Directivei europene
pentru insolvența
întreprinderilor; [SE]
de reducere a TVA pentru
publicațiile electronice de la 25 la 6
procente; [SE]
de modificare a legislației naționale
pentru transpunerea prevederilor
Directivei privind garanțiile

 
Croația 
Președinții comisiilor pentru afaceri
europene și pentru afaceri externe din
Parlamentul croat au discutat cu
negociatorul șef al Uniunii Europene
pentru Brexit, Michel Barnier, cu privire la
urmările ieșirii Regatului Unit din Uniunea
Europeană, în special asupra domeniului
economic. [HR] 
 
Comisia pentru afaceri europene a avut
pe ordinea de zi poziția Republicii Croația
cu privire la: [HR]

Propunerea de regulament al
Parlamentului European și al
Consiliului de instituire a
Mecanismului pentru
interconectarea Europei;
Propunerea de regulament al
Parlamentului European și al

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/097/1909766.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/097/1909701.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/096/1909687.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/096/1909624.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/097/1909759.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/093/1909362.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/097/1909733.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/099/1909924.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/097/1909722.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/094/1909437.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/077/1907724.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/097/1909727.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/accompagnement_jeunes_majeurs_vulnerables_autonomie
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/souscription_nationale_restauration_notre-dame_paris
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/transformation_fonction_publique
https://www.ft.dk/da/aktuelt/nyheder/2019/05/udskrivelse-af-valg
https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/mof/kalender/43700/samraad.htm
http://www.parliament.cy/el/%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85-2019/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AE%CF%82-1052019
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/utokade-mojligheter-for-skatteverket-att-bekampa_H601SkU16
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/insolvensregister-enligt-2015-ars_H601CU15
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/extra-andringsbudget-for-2019---sankt-moms-pa_H601FiU36
https://www.sabor.hr/hr/press/priopcenja/barnier-i-nakon-brexita-vazno-je-izgraditi-snazan-odnos-s-ujedinjenom-kraljevinom
https://www.sabor.hr/hr/node/14865


procedurale pentru copiii care sunt
persoane suspectate sau acuzate
în cadrul procedurilor penale; [SE]

Slovenia 
A fost adoptată Propunerea de poziționare
a Republicii Slovenia privind
Recomandarea de Decizie a Consiliului de
completare a directivelor de negociere
pentru Agenda de dezvoltare de la Doha
cu privire la negocierile multilaterale ale
normelor și angajamentelor privind
comerțul electronic. [SI]

Consiliului  de instituire a
Programului UE de luptă antifraudă;
Propunere de regulament al
Parlamentului European și al
Consiliului  privind Fondul social
european plus (FSE+).

În Comisia pentru informare, informatizare
și media a fost discutată poziția Republicii
Croația cu privire la Propunerea de
regulament al Parlamentului European și
al Consiliului de instituire a Centrului de
competențe european industrial,
tehnologic și de cercetare în materie de
securitate cibernetică și a Rețelei de
centre naționale de coordonare. [HR]

 
Grecia 
În Parlamentul grec au fost dezbătute
probleme legate de:

combaterea corupției; [EL]
soluționarea datoriilor către
asigurările sociale, administrații
fiscale și autorități locale; pensii și
asigurări publice; consolidarea
protecției lucrătorilor; raportul anual
al Autorității naționale pentru
combaterea spălării banilor. [EL]

 
 

Letonia 
Membrii Comisiei pentru drepturile omului
și afaceri publice au solicitat urgentarea
discutării amendamentelor la legea care
permite publicarea documentelor KGB
aflate în Arhivele Naționale. [LV] 
 
Comisia pentru afaceri europene: [LV]

a dezbătut Programul de lucru al
Comisiei pentru 2019;
a organizat dezbaterea „Ar trebui
ca  Marea Britanie să se întoarcă în
UE după Brexit?”.

Lituania 
Sejmul a adoptat:

Legea de ratificarea a acordului de
readmisie a cetățenilor încheiat
între Republica Lituania și
Republica Socialistă Vietnam; [LT]
proiectul pentru modificarea Legii
egalității de șanse. [LT]

 
Italia 
Camera Deputaților a luat în dezbatere,
printre altele:

politicile de investiții și cheltuirea
fondurilor de pensii de stat și a
celor profesionale; [IT]
noile tehnologii de telecomunicații,
tranziția către tehnologiile 5G și
gestionarea datelor; [IT]
strategia energetică națională; [IT]
dinamica comerțului internațional și
interesului național; [IT]
 punerea în aplicare și
perspectivele federalismului
fiscal; [IT]
procesul de implementare a
"regionalismului diferențiat". [IT]

Senatul a dezbătut:

măsurile privind inițiativa legislativă
populară și referendumul; [IT]
modificarea Codului penal, a
Codului de procedură penală și a
altor dispoziții privind protecția
victimelor violenței domestice și de
gen; [IT]
acordurile încheiate de guvernul
italian cu celelalte state membre ale
Uniunii Europene pentru a
garanta exercitarea votului
italienilor din afara țării la alegerile
pentru Parlamentul European. [IT]

 
 
 
 

 
Polonia 
Senatul a adoptat: [PL]

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/genomforande-av-barnrattsdirektivet-och-nagra_H601JuU21
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/zadeveEvropskeUnijeUnid?unid=B40528047B982C3CC12583F5003B3E30
https://www.sabor.hr/hr/node/14867
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Deltio-Epikairon-Erotiseon
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Evdomadiaio-Deltio?cma_id=d8bb38be-785f-427d-baaa-aa3900cb7086
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/27924-plano-publiskot-ari-vdk-agenturas-uzskaites-papildu-kartoteku-un-citus-vdk-dokumentus
http://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/webSNbyDate?OpenView&count=1000&restrictToCategory=08.05.2019
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2589bc40722911e99ceae2890faa4193
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8a97caa0722911e99ceae2890faa4193
http://www.camera.it/leg18/1131?shadow_comunicatostampa=1178
http://www.camera.it/leg18/1131?shadow_comunicatostampa=1183
http://www.camera.it/leg18/1131?shadow_comunicatostampa=1184
http://www.camera.it/leg18/1131?shadow_comunicatostampa=1202
http://www.camera.it/leg18/1131?shadow_comunicatostampa=1207
http://www.camera.it/leg18/1131?shadow_comunicatostampa=1209
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51349.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51600.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/38335.htm
https://www.senat.gov.pl/prace/senat/uchwaly/


Legea privind ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și
statele sale membre, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte;
Legea privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Polone și Interpol privind
privilegiile și imunitățile. 

Senatul a adoptat o serie de rezoluții referitoare la modificarea: [PL]

 Codului muncii;
 Legii privind impozitul pe bunuri și servicii;
Legii privind calitatea produselor agroalimentare;
Legii pentru înființarea Institutului Memoriei Naționale și urmărirea penală a celor care au
acționat împotriva națiunii poloneze.

 Ştiri ale grupurilor politice din Parlamentul European 

 
 
Înaintea summitului informal al șefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeană de la Sibiu,
liderul grupului Socialiștilor și Democraților, Udo Bullmann, a declarat: „Summitul de la Sibiu din
9 mai, ziua declarației Schuman constituie o ocazie unică pentru liderii UE de a trimite un semnal
curajos al reînnoirii către cetățenii europeni. Nu putem continua cu starea actuală de lucruri,
atunci când planeta noastră se află sub amenințare istorică, iar copiii trăiesc în sărăcie, în timp
ce societățile mari aproape nu plătesc impozite. Sub conducerea conservatorilor, Uniunea
Europeană nu a reușit să răspundă echitabil și corect la cele mai mari probleme din ultimii ani.
Acest lucru a dat impuls forțelor naționaliste și de dreapta, care se dezvoltă în fața fricii
oamenilor. Dacă vrem să oprim această spirală descendentă, trebuie să punem Europa pe o
nouă cale fundamentală împreună cu obiectivele Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltare
durabilă până în 2030.” [EN] 
 
După anunțul Turciei de a începe forarea în zona economică exclusivă a Ciprului, liderul grupului
Socialiștilor și Democraților, Udo Bullmann, a declarat: "Îmi exprim profunda îngrijorare cu privire
la intenția declarată a Turciei de a începe forarea în zona economică exclusivă a Ciprului.
Consiliul European a condamnat deja anul trecut acțiunile ilegale turcești din regiune, în special
în zona economică exclusivă a Ciprului. [EN] 
 

 
 
Legea europeană privind accesibilitatea. Actul european privind accesibilitatea (AEA) va
contribui prin a  pune la dispoziție oamenilor nevăzători, a mașinilor de ticketing și a terminalelor
de check-in, prin caracteristici audio. Astfel, în viitor, nu numai mașinile de bilete sau terminalele

https://www.senat.gov.pl/prace/senat/uchwaly/
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sd-group-leader-leaders-should-send-bold-signal-renewal-sibiu
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-call-turkey-respect-sovereign-rights-cyprus


de check-in online trebuie să fie accesibile persoanelor cu handicap. Multe produse și servicii de
bază vor fi realizate și furnizate persoanelor cu handicap pe o bază egală cu alte persoane:
smartphone-uri, tablete și computere, televizoare și programe TV, servicii bancare și ATM-uri,
cărți electronice, site-uri de cumpărături on-line și aplicații mobile.   
 
Acum începe un nou capitol privind AEA: punerea în practică. Directiva trebuie acum transpusă
în legislația națională și standardizată în Europa. Țările UE au trei ani pentru a transpune
majoritatea prevederilor AEA în legislația națională. În paralel, Comisia Europeană va specifica
cerințele privind accesibilitatea și va elabora standarde care să sprijine punerea în practică. [EN]

            Platforma „Europe TOGETHER” - o inițiativă a familiei politice
progresiste 
 
                europene ce permite dezbaterea ideilor împreună cu cetățenii 
 

 
https://www.europe-together.eu/

 Previziunile economice ale Comisiei Europene din primăvara
anului 2019 

Mesaje cheie din previziunile economice din primăvara anului 2019

https://www.eppgroup.eu/newsroom/news/the-european-accessibility-act
https://www.europe-together.eu/


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
*Creșterea economică va
continua într-un ritm moderat 
 
 
*Îmbunătățirea pieței muncii
se va manifesta prin salarii
crescute 
 
 
*Inflația va rămâne redusă 
 
 
*Politicile macroeconomice
își vor menține acțiunile de
sprijin 
 
 
*Perspectiva rămâne marcată
de riscuri de evoluție
negativă 
 
 
 
Descărcați documentul
accesând următorul link:
DESCARCĂ 
 
Sursa: Comisia Europeană [EN]

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip102_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2019-economic-forecast-growth-continues-more-moderate-pace_en


 
Fundația europeană pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă
Condițiile de muncă într-o perspectivă globală [EN]

 Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-431/17 
Monachos Eirinaios - libertatea de stabilire. [EN] 

 Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-631/17 
Inspecteur van de Belastingdienst - Securitatea socială a lucrătorilor migranți. [EN] 

 Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-486/18 - Praxair MRC- SOPO 
Calculul indemnizațiilor de concediere și de reorientare profesională ale unui salariat aflat în
concediu parțial pentru creșterea copilului trebuie să fie efectuat pe baza remunerației cu normă
întreagă. [RO]

 Conform unui comunicat emis de Comisia Europeană, previziunile din primăvara anului 2019
indică o creștere economică continuă într-un ritm mai moderat. (RO) 
 

 O majoritate covârșitoare a europenilor este preocupată de pierderea biodiversității și sprijină
ideea unor acțiuni mai ferme din partea UE pentru protejarea naturii. (RO) 
 

 Comisia Europeană a adoptat o metodologie comună în scopul promovării economiei
circulare și prevenirii risipei alimentare. (EN) 
 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18066en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1976488/ro/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1981848/ro/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1981833/ro/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2388_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2360_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2391_en.htm


 Președintele iranian, Hassan Rouhani, a anunțat că țara sa ia măsuri pentru a suspenda
respectarea anumitor elemente din cadrul acordului nuclear iranian, acțiune care poate duce la
agravarea tensiunilor cu Statele Unite ale Americii, dar și la periclitarea relației cu partenerii din
UE. (RO) 
 

 Macedonia de Nord își întărește parcursul spre NATO și UE, odată cu victoria candidatului
pro-occidental, Stevo Pendarovski, în primele alegeri prezidențiale după schimbarea denumirii
țării. (RO)
 

 UE majorează cu încă 5 milioane de euro sprijinul umanitar acordat Republicii Democratice
Congo pentru combaterea epidemiei de Ebola. (EN) 
  

 Compania Facebook a declarat că a eliminat mai multe pagini, grupuri și conturi care aveau
legătură în principal cu Rusia și care au fost folosite pentru a răspândi informații înșelătoare pe
rețelele sociale Facebook și Instagram. (RO) 
  

 Începând cu data de 15 mai 2019, pentru toate apelurile și SMS-urile internaționale efectuate
în interiorul UE se vor aplica tarife mai ieftine. (RO) 
  

 Comisia Europeană a amendat AB InBev, cea mai mare companie de bere din lume, pentru
încălcarea normelor antitrust. (EN) 
  

 Ministrul Teodor Meleșcanu îi solicită președintelui Klaus Iohannis rechemarea lui George
Maior, ambasadorul României în SUA. (RO) 
  

 Donald Tusk despre noile numiri în fruntea instituțiilor UE: Paritatea de gen va fi „dificil de
realizat.” (RO) 
  

 În perioada 13-14 mai 2019, Uniunea Europeană, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia,
Republica Moldova și Ucraina au marcat cea de-a zecea aniversare a Parteneriatului estic. (EN) 
  

 Intrarea României în spațiul Schengen, cu aeroporturile, ar putea fi anunțată după summitul
din iunie de la Bruxelles, a declarat Emil Hurezeanu, ambasadorul României în Germania. (RO) 
  

 Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat după încheierea summitului de la Sibiu
că, în opinia sa, există decizii luate de guvernul român care au dus la fragilizarea statului de
drept. (RO) 
 

 Angela Merkel a declarat, în cadrul Forumului Democrat al Germanilor din România, că Sibiul
are  un rol important în a arăta că România este o democraţie. (RO) 
 

 Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat în cadrul summitul de la Sibiu,  că 
nu poate exista Europa fără stat de drept, deoarece acesta este ,,chintesența Europei ca entitate
politică.’’ (RO) 
 

 Prim-ministrul lituanian, Saulius Skvernelis, învins în alegerile prezidenţiale desfăşurate
duminică, 12 mai 2019, a anunţat că va demisiona în iulie a.c. (RO) 
 

 Un vicepreşedinte al parlamentului iranian a salutat decizia Teheranului de a renunţa la unele
angajamente asumate în acordul internaţional privind programul nuclear, într-o atmosferă de
tensiune cu Washingtonul, care s-a retras din tratat şi sancţionează din nou Iranul. (RO) 
 

 Preşedintele american, Donald Trump, şi omologul său chinez, Xi Jinping, s-ar putea întâlni,
în marja summitului G20 programat pe 28 şi 29 iunie la Osaka, în Japonia, pentru a discuta
despre negocierile comerciale americano-chineze. (RO) 
 

 Social-democratul Stevo Pendarovski a preluat, în mod oficial, preşedinţia Macedoniei de
Nord pentru următorii cinci ani. (RO) 
 

 Lidera partidului conservator CDU şi succesoare a Angelei Merkel la conducerea acestuia,
Annegret Kramp-Karrenbauer, a asigurat că nu doreşte să o înlocuiască înainte de termen pe
şefa guvernului german, al cărei mandat se încheie în 2021. (RO) 
 

 La summitul informal de la Sibiu, liderii UE au adoptat o declaraţie care cuprinde 10

https://www.caleaeuropeana.ro/anuntul-presedintelui-iranian-hassan-rouhani-de-a-suspenda-respectarea-anumitor-elemente-din-cadrul-acordului-nuclear-iranian-poate-agrava-tensiunile-cu-sua-si-periclita-relatia-cu-partenerii-din-ue/
https://www.caleaeuropeana.ro/macedonia-de-nord-isi-intareste-parcursul-spre-nato-si-ue-candidatul-pro-occidental-invingator-in-primele-alegeri-prezidentiale-dupa-schimbarea-denumirii-tarii/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2475_en.htm
https://www.caleaeuropeana.ro/facebook-sterge-mai-multe-pagini-grupuri-si-conturi-care-aveau-legatura-cu-rusia-in-contextul-cresterii-masurilor-de-supraveghere/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2429_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2488_en.htm
https://www.caleaeuropeana.ro/ministrul-teodor-melescanu-ii-solicita-presedintelui-klaus-iohannis-rechemarea-lui-george-maior-ambasadorul-romaniei-in-sua/
https://www.caleaeuropeana.ro/donald-tusk-despre-noile-numiri-in-fruntea-institutiilor-ue-paritatea-de-gen-va-fi-dificil-de-realizat/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2449_en.htm
https://www.caleaeuropeana.ro/anuntul-lui-emil-hurezeanu-ambasadorul-romaniei-la-berlin-probabil-la-summitul-din-iunie-se-va-anunta-o-prima-intrare-a-romaniei-in-schengen-cu-aeroporturile/
https://www.caleaeuropeana.ro/de-la-sibiu-presedintele-frantei-emmanuel-macron-afirma-ca-exista-decizii-luate-de-guvernul-roman-care-au-dus-la-fragilizarea-statului-de-drept-am-notat-si-ca-presedintele-iohanni/
https://www.caleaeuropeana.ro/angela-merkel-in-cadrul-forumului-democrat-al-germanilor-din-romania-sibiul-are-acum-un-rol-important-de-a-arata-ca-romania-este-o-democratie/
https://www.caleaeuropeana.ro/summitul-de-la-sibiu-la-final-presedintele-consiliului-european-donald-tusk-nu-poate-exista-europa-fara-stat-de-drept-acesta-este-chintesenta-europei-ca-entitate-politica/
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/05/13/prezidentiale-in-lituania-invins-premierul-saulius-skvernelis-si-a-anuntat-demisia--306021
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/05/12/iranul-nu-se-afla-intr-o-pozitie-slaba-in-acordul-nuclear-oficial--306011
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/05/12/trump-si-xi-s-ar-putea-intalni-in-marja-summitului-g20-din-iunie-de-la-osaka-consilier-al-casei-albe--305968
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/05/12/macedonia-de-nord-social-democratul-stevo-pendarovski-a-preluat-oficial-presedintia-tarii--305944
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/05/12/germania-succesoarea-angelei-merkel-asigura-ca-nu-va-candida-la-functia-de-cancelar-inainte-de-2021--305826


angajamente, printre care apărarea ,,unei singure Europe.’’(RO) 
 

 Avioanele militare ale NATO au contribuit la garantarea securităţii spaţiului aerian în timpul
summitului UE de la Sibiu. (RO) 
 

 Declarația Summitului de la Sibiu a fost adoptată de liderii UE cu mare entuziasm. (RO) 
 

 
 

 Președintele Comisiei Europene regretă că nu a intervenit în aprinsele dezbateri care au
dominat campania din 2016 pentru referendumul privind ieșirea Regatului Unit din Uniunea
Europeană. (RO) 
  

 Vicepremierul britanic, David Lidington, a declarat că Regatul Unit va trebui să participe la
alegerile pentru Parlamentul European, care vor avea loc pe 23 mai 2019, ca urmare a faptului
că nu mai este suficient timp pentru Camera Comunelor să ratifice până la momentul respectiv
un acord privind retragerea țării sale din Uniunea Europeană. (RO)

 

 
 

 Președinția română a Consiliului UE aduce la Bruxelles proiectului românesc ,,Emotional
Europe’’. (RO) 
 

 În perioada 8-10 mai 2019, la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, a avut loc conferința
internațională ,,Viitorul Europei. Perspectivele evoluțiilor contemporane’’, aflată sub înaltul
patronaj al președintelui României și sub patronajul președinției române a Consiliului UE.  (RO) 
 

 Cea de-a șaptea ediție a conferinței rectorilor și a Forumului studenților ASEF se va desfășura
la București, între 11-14 mai 2019. (RO) 
 

 
 

 Aplicația Spotify a creat în data de 9 mai 2019, chiar de Ziua Europei, un playlist special,
intitulat ,,Get Vocal, Europe!’’, prin care sunt promovate viitoarele alegeri pentru Parlamentul
European din perioada 23-26 mai 2019. (RO) 
  

 Cu ocazia Zilei Europei, liderii europeni care s-au reunit la summitul de la Sibiu au semnat
,,Apelul comun pentru Europa înaintea alegerilor europene din mai 2019’’, scrutin perceput drept
crucial pentru viitorul Uniunii Europene.  (RO) 
  

 Politicienii din Partidul Conservator și din Partidul Laburist au lansat noi apeluri către alegătorii
lor, după ce un nou sondaj a arătat că susținerea pentru partidul Brexit al lui Nigel Farage, a
crescut la un nivel mai ridicat decât al celor două partide principale reunite. (RO) 
  

 Liberalii europeni şi alianţa naţională franceză condusă de preşedintele Franței, Emmanuel
Macron, au convenit asupra unui plan de a-şi uni forţele în Parlamentul European. (RO) 
 

https://www.agerpres.ro/politica/2019/05/09/romania2019-eu-declaratia-de-la-sibiu-adoptata-10-angajamente-pentru-liderii-ue-printre-care-apararea-unei-singure-europe--304476
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https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/05/09/the-sibiu-declaration/
https://www.caleaeuropeana.ro/moment-istoric-in-romania-declaratia-summitului-de-la-sibiu-din-ziua-europei-a-fost-adoptata-de-klaus-iohannis-si-liderii-ue-cu-mare-entuziasm/
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 De ziua Europei, Eurostat a realizat un joc de întrebări și răspunsuri despre UE și statele
sale membre. Întrebările sunt organizate pe diverse teme statistice, cum ar fi populația,
economia, știința, mediul și energia.  
Pentru a accesa jocul, apăsați pe imaginea de mai jos: 

 
 

 Eurostat estimează că în 2018 emisiile de dioxid de carbon rezultate din arderea
combustibililor fosili au scăzut cu 2,5% în Uniunea Europeană, comparativ cu anul anterior.  
Importurile și exporturile au, de asemenea, un impact asupra emisiilor de dioxid de carbon în
țările care ard combustibili fosili: de exemplu, importul de cărbune duce la o creștere a emisiilor,
iar importul de electricitate nu are un efect direct asupra emisiilor în țara importatoare, efectele
fiind resimțite în țara exportatoare în care este produsă. 
În 2018, emisiile au scăzut în majoritatea statelor membre ale UE, cu cea mai mare scădere
înregistrată în Portugalia (-9%), urmată de Bulgaria (-8,1%), Irlanda (-6,8%), Germania
(-5,4%), Țările de Jos (-4,6%) și Croația (-4,3%). Creșteri au fost înregistrate în 8 state
membre: Letonia (+8,5%), Malta (+6,7%), Estonia (+4,5%), Luxemburg (+3,7%), Polonia
(+3,5%), Slovacia (+2,4%), Finlanda (+1,9%) și Lituania (+0,6%). [EN] 

 
 

 În 2018, valoarea exporturilor Uniunii Europene de mașini electrice și hibride care pot fi
conduse în combinație cu un motor pe benzină sau motorină, în valoare de 4,7 miliarde de euro.
Importurile de mașini electrice sau hibride au fost în valoare de 1,6 miliarde de euro, ceea ce a
dus la un excedent comercial de 3 miliarde de euro. 
Principalele destinații ale exportului UE în 2018 au fost Norvegia (39% din valoarea
exporturilor), Statele Unite ale Americii (23%) și China (10%). Importurile au provenit, în
principal, din Coreea de Sud (48% din valoarea importurilor), Japonia (35%) și Statele Unite
ale Americii (10%) [EN] 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/quiz/?lang=ro
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9779945/8-08052019-AP-EN.pdf/9594d125-9163-446c-b650-b2b00c531d2b
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190510-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fnews%2Fwhats-new
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